KULTURA
V dalších hraných dokumentech řešíte podobné věci?
Ona tančí s Olomoucí je dokument o Univerzitě Palackého
v Olomouci, Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili, představuje Farní charitu
Starý Knín. Ta zaměstnává ženy z vesnic, které přišly o práci
a starají se o své spoluobčany v ústavech a domovech
důchodců. Nejnovější je poetické zamyšlení nad vnitřním
tichem člověka nazvané Krajinou ticha (těla, duše a těla) –
poběží na ČT 22. prosince. Hodně práce mám i pro televizi
Noe, kde v několika lidech přes tři roky každý měsíc vytváříme
portréty duchovních osobností.

Film Eliška má ráda divočinu se konečně objeví i na DVD

soukromou bohoslužbu. A už před pěti lety nás zaujali mladí
jezuité, kteří se připravovali na to, že se stanou kněžími. Takže
nás s Janou Studničkovou, dramaturgyní a spoluautorkou,
napadlo, že by nebylo špatné natočit o nich ﬁlm. Zajímavým
zjištěním pro nás například bylo, že se jezuitská duchovní
cvičení podobají duchovním cvičením zen buddhismu.
A že ze zenových mistrů byl mezi japonskými buddhisty
jedním z nejuznávanějších německý jezuita Enomiya
Lassalle. Roku 1945 patřil spolu s pozdějším generálem
jezuitů Arrupem k prvním, kteří po svržení atomové bomby
poskytovali s nasazením vlastního života pomoc postiženým
v Hirošimě. Do smrti pak nesl následky radioaktivního záření.

Připravujete ﬁlm Don Kichot. Jak to s ním vypadá?
Byť mi dokumenty přirostly k srdci, královskou disciplínou
ve ﬁlmařině zůstává hraná tvorba. V natáčení dokumentů
už jsme získali určité know-how, daří se nám získávat granty
a pracujeme systematicky. Tím pádem už se budu moci opět
věnovat časově náročnější hrané tvorbě. Na jaře jsme měli
na ČT1 premiéru komorního dramatu Herbert v ringu. A teď
čekám, jak dopadne schválení sedmidílného rodinného seriálu
a dalších hraných projektů. Takže se Don Kichot odsouvá.
Scénář je v podobě, která se dá točit. Oprášit se dá vždycky.
Ale nechci kvůli tomu odsouvat věci, které ke mně přicházejí
shora. Cítím, že by to mohlo během pár let vzniknout přirozeně,
ve spolupráci s Českou televizí. Po deseti letech teď rovněž
na DVD vychází můj první celovečerní ﬁlm – Eliška má ráda
divočinu, který je takovou mojí předkřesťanskou zprávou
o mém snovém nevědomí. ■
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Proto jako další přišel na řadu Jan Nepomucký?
Nepomucký je vůbec nejznámější Čech, ve světě je slavnější
než svatý Václav. Dokonce je vedle svatého Marka jedním
ze čtyř patronů Benátek. Aniž by to Benátčané věděli,
každoročně závodí na gondolách okolo jeho sochy. Jana
Studničková napsala diplomovou práci Labyrintem slavností
o slavení jako přirozené lidské potřebě. Když však má tato
potřeba liturgický rozměr, tak nás nejen obveseluje, ale i léčí.
A tak jsme natočili závody benátských lodí.
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Co se dělo dál?
Když ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman v našem
ﬁlmu viděl zdevastovanou sochu benátského Nepomuckého,
dostal stejný nápad jako před lety Jana a pozval k nám
gondoliéry s největší gondolou na světě. Asi po dvou stech letech,
letos na jaře, u nás uspořádal svatojánské oslavy pod Karlovým
mostem, které vysílala i ČT. Za výtěžek z této akce nechal sochu
Nepomuckého zrestaurovat. Právě teď se s kardinálem Vlkem
chystáme do Benátek, abychom ji předali.
Na koho jsou vaše dokumenty zaměřené především?
Na mladého, hledajícího diváka. Pro mladého člověka není
nutné jezdit na duchovní výlety na Dálný východ, stačí si zajít
například do studentské farnosti nebo do VKH (Vysokoškolské
katolické hnutí) anebo kliknout na www.signaly.cz.
Což je případ i vašeho pořadu Po hladině.
Pořad je také určen pro mladé. „Postmoderní“ společnost
relativizuje dříve neotřesitelné hodnoty. Nutně je nezavrhuje,
ale odmítá jejich absolutní, univerzální platnost. A mladý člověk
se v tom může lehce ztratit. Nosnou linkou je tu řeč symbolů,
která tvoří páteř mezilidské komunikace a dokáže – v našem
případě barevně a vesele – komunikovat i velmi hluboké, pro
osobní život podstatné a jinak těžko sdělitelné významy.
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